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Strengths ข้อมูลรองรับ ระดับความส าคัญ

3 = High Impact

2 = Moderate Impact

1 = Low Impact

Weaknesses ข้อมูลรองรับ ระดับความส าคัญ

3 = High Impact

2 = Moderate Impact

1 = Low Impact

1.ค่านิยมร่วมอะไรในคณะ ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้

คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

1.ค่านิยมร่วมอะไรในคณะ ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ

 ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภาพตามท่ีฝันไว้

1.1 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตเพ่ิมมากข้ึน 1.1 ร้อยละ 92.56 จากค่าเป้าหมาย 90 ,รายงานผลการ

ด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2562)

1.1 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับหลักสูตร 1.1 ข้อมูลในเว็บไซด์คณะไม่อัพเดต

1.2 กิจกรรมท่ีหลากหลาย และเป็นท่ีรู้จักของสังคม 1.2 โครงการของฝ่ายการนักศึกษา และสาขาวิชา 1.2 1.2

1.3 คณะให้เสรีภาพทางความคิดแก่นักศึกษา 1.3 ข้อเสนอแนะต่างๆ ในเพจของนักศึกษา

2. โครงสร้าง ระเบียบข้อบังคับ ประกาศฯ (อาจ

พิจารณาท้ังในด้านงบประมาณ ข้อก าหนดในการ

ท างาน หรือ ปัจจัยอ่ืนๆ) ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ

 สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

2. โครงสร้าง ระเบียบข้อบังคับ ประกาศฯ (อาจ

พิจารณาท้ังในด้านงบประมาณ ข้อก าหนดในการ

ท างาน หรือ ปัจจัยอ่ืนๆ) ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิด

ภาพตามท่ีฝันไว้

2.1 งบประมาณท่ีเพียงพอ(ในสถานการณ์ปกติ) 2.1 งบประมาณของฝ่ายการนักศึกษา 2.1 ระเบียบการเบิกจ่ายงานการคลัง ของงบกองทุน

ค่าธรรมเนียม

2.1 ระเบียบการเบิกจ่ายการงานคลัง ของงบกองทุน

ค่าธรรมเนียม

2.2 โครงสร้างของคณะกรรมการนักศึกษา 2.2 ค าส่ังแต่งต่ัง/โครงสร้างของคณะกรรมการนักศึกษา

2.3 2.3 2.3 2.3

3. ระบบการท างาน กระบวนงาน ใด ท่ีเอ้ือหรือ

ส่งเสริมให้คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝัน

ไว้ได้

3. ระบบการท างาน กระบวนงาน ใด ท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการเกิดภาพตามท่ีฝันไว้

3.1 การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของฝ่าย

การนักศึกษา

3.1 ชุดคณะกรรมการต่าง ๆ ของนักศึกษา 3.1 ระเบียบการเบิกจ่ายงานการคลัง ของงบกองทุน

ค่าธรรมเนียม

3.1 ระเบียบการเบิกจ่ายการงานคลัง ของงบกองทุน

ค่าธรรมเนียม

3.2 3.2 3.2 3.2

3.3 3.3 3.3 3.3

ประเด็น: 1.1 มี Charisma และเป็นอันดับต้นในใจผู้เรียน ท้ังดึงดูด และ รักษาไว้  

1.ด้านการเรียนการสอน
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4. บุคลากรกลุ่มใด ท่ีสามารถเอ้ือหรือส่งเสริมให้

คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้ (อาจ

พิจารณถึงข้อได้เปรียบด้านบุคลากรอ่ืนๆ อาทิ 

จ านวน หรือความสามารถ)

4. บุคลากรกลุ่มใด ท่ีไม่สามารถส่งเสริม หรือเป็น

ส่วนหน่ึงในการสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ (อาจ

พิจารณถึงข้อได้เปรียบด้านบุคลากรอ่ืนๆ อาทิ 

จ านวน หรือความสามารถ)

4.1 คณะฯ มีอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาว

ต่างประเทศได้รับต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน

4.1 ปีงบประมาณ 2563 อาจารย์ชาวไทย จ านวน 6 คน 

จากค่าเป้าหมาย 5 และอาจารย์ชาวต่างประเทศ 3 คน 

จากค่าเป้าหมาย 1 คน ,รายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีการศึกษา 2562)

4.1 4.1

5. ความเช่ียวชาญใดของคณะ หรือท่ีมีอยู่ในคณะ 

ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพ

ตามท่ีฝันไว้ได้

5. ความเช่ียวชาญใดของคณะ หรือท่ีมีอยู่ในคณะ 

ไม่ส่งเสริมการเกิดภาพตามท่ีฝันไว้

5.1 คณะฯ มีหลักสูตรท่ีหลากหลายดึงดูดผู้เรียน 5.1 มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 19 หลักสูตร เป็น

หลักสูตรภาษาไทย 16 หลักสูตร หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3

 หลักสูตร ปละมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 11 หลักสูตร

 ,รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2562)

5.1 อาจารย์บางสาขาวิชาไม่เพียงพอ ท าให้นักศึกษา

ไม่สามารถเรียนวิชาในหลักสูตรท่ีอยากเรียนได้

5.1 มีการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอน

5.2 มีความชัดเจนเร่ืองการเข้าสาขาวิชาเอกต้ังแต่

สอบเข้า

4.2 สาขาวิชาเอกต่าง ๆ

5.3 อาจารย์ในคณะท่ีมีความเช่ียวชาญได้ออกส่ือ

ต่าง ๆ และเป็นท่ีสนใจของสังคม

4.3 ส่ือต่าง ๆ และfacebook ส่วนตัวของอาจารย์

6. มุมมองใดของผู้บริหารคณะ เเละ เเนวทางของ

มหาวิทยาลัย ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ สามารถ

สร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

6. มุมมองใดของผู้บริหารคณะ เเละ เเนวทางของ

มหาวิทยาลัย ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภาพตามท่ี

ฝันไว้

6.1 6.1 6.1 6.1

6.2 6.2 6.2 6.2

6.3 6.3 6.3 6.3
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7. ทรัพยากรท่ีคณะมีอยู่ ท้ังท่ีเป็น Monertary 

เเละ Non-Monertary (อาทิหลักสูตร อาคาร

สถานท่ี เงินทุน ฯลฯ) ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ 

สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

7. ทรัพยากรท่ีคณะมีอยู่ ท้ังท่ีเป็น Monertary เเละ

 Non-Monertary (อาทิหลักสูตร อาคารสถานท่ี 

เงินทุน ฯลฯ) ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภาพตามท่ี

ฝันไว้

7.1 คณะมี Common Room ร้านอาหาร/Café 

และทรัพยากรต่างๆ ให้นักศึกษา

7.1 ลาน และ ห้อง Common  ห้องปฏิบัติการต่างๆ 7.1 สวัสดิการต่าง ๆ ท่ีมียังไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของนักศึกษาได้ท้ังหมด  และสวัสดิการท่ีมี

บางอย่างงช ารุด

7.1 แบบส ารวจความต้องการของนักศึกษา

7.2 7.2 7.2 7.2

7.3 7.3 7.3 7.3

Opportunities ข้อมูลรองรับ ระดับความส าคัญ

3 = High Impact

2 = Moderate Impact

1 = Low Impact

Threats ข้อมูลรองรับ ระดับความส าคัญ

3 = High Impact

2 = Moderate Impact

1 = Low Impact

1. ปัจจัยเเวดล้อมทางสังคมโดยรวม อาทิความ

เปล่ียนเเปลงต่างๆ สภาพเเวดล้อม บรรยากาศทาง

การเมือง ฯลฯ ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ สามารถ

สร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

1. ปัจจัยเเวดล้อมทางสังคมโดยรวม อาทิความ

เปล่ียนเเปลงต่างๆ สภาพเเวดล้อม บรรยากาศทาง

การเมือง ฯลฯ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภาพตามท่ี

ฝันไว้

1.1 ช่ือของมหาวิทยาลัย 1.1 1.1 จ านวนประชากรลดลงส่งผลให้ผู้สมัครลดลงใน

อนาคต

1.1

1.2 สภาพ campus รังสิต กว้างขวาง 1.2 สถานท่ีต้ังไกล

1.3 การจราจรติดขัดท้ังในและนอก มธ.

1.4 การเกิดทาง/ การขนส่ง

1.5 ค่าครองชีพแพง ท้ังในและนอก มธ.

2. ปัจจัยเเวดล้อมด้านเทคโนโลยี ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริม

ให้คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

2. ปัจจัยเเวดล้อมด้านเทคโนโลยี ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การเกิดภาพตามท่ีฝันไว้

2.1 เทคโลโนยีในการสนับสนุนการเรียนการสอนต่างๆ 2.1 แอพ TU GREATS และแอพต่างๆ ระบบโควตา 2.1 ห้องปฎิบัติการต่างๆไม่เพียงพอ 2.1

2.2 2.2 2.2 2.2

2.3 2.3 2.3 2.3
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3. ปัจจัยเเวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริม

ให้คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

3. ปัจจัยเเวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การเกิดภาพตามท่ีฝันไว้

3.1 การให้ทุนการศึกษา 3.1 ทุนศึกษาของมธ.และทุนการศึกษาคณะ 3.1 ระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน 3.1

3.2 3.2 3.2 3.2

3.3 3.3 3.3 3.3

4. ความต้องการ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 

เเละตลาดเเรงงาน ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้คณะ 

สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

4. ความต้องการ ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต 

เเละตลาดเเรงงาน ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเกิดภาพ

ตามท่ีฝันไว้

4.1 ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตมี

แนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน

4.1 ปีการศึกษา 2560 เท่ากับ ร้อยละ 89.91 ปีการศึกษา

 2561 เท่ากับ ร้อยละ 80 และปีการศึกษา 2562 เท่ากับ

 ร้อยละ 91 ,รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี

การศึกษา 2562

4.1 นักศึกษาอาจมีทักษะการส่ือสารไม่เพียงพอต่อ

การท างาน

4.1 แบบสอบถามบัณฑิตของมธ.

4.2 ความต้องการทักษะบางประการของผู้ใช้บัณฑิต 4.2 แบบสอบถามบัณฑิตของมธ. 4.2 4.2

4.3 4.3 4.3 4.3

5. ความต้องการ ความคาดหวังของ ผู้เรียน เเละ

ผู้สนใจศึกษา หรือ ผู้ปกครอง ท่ีเอ้ือหรือส่งเสริมให้

คณะ สามารถสร้างให้เกิดภาพตามท่ีฝันไว้ได้

5. ความต้องการ ความคาดหวังของ ผู้เรียน เเละ

ผู้สนใจศึกษา หรือ ผู้ปกครอง ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ

เกิดภาพตามท่ีฝันไว้

5.1 ความคาดหวังให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 5.1 แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 5.1 อัตราการรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเม่ือ

เทียบกับแผนการรับนักศึกษาท่ีก าหนด มีแนวโน้มลดลง

5.1 ปีการศึกษา 2561 มีอัตราการรับนักศึกษาใหม่

เท่ากับ 95.18 และในปีการศึกษา 2562 มีการรับ

นักศึกษาใหม่เท่ากับ 90.99 ,รายงานผลการด าเนินงาน

 ประจ าปีการศึกษา 2562

5.2 5.2 5.2 ความคาดหวังให้ นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 5.2 แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

5.3 5.3 5.3 5.3


